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COVID-19 – Nationale maatregelen d.d. 16 oktober 2020
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Binnen het Overlegcomité werden op 16 oktober 2020 een aantal nationale
maatregelen aangekondigd, die ingaan op 19 oktober 2020. Op basis van deze
maatregelen hebben we de bestaande kaderrichtlijnen terug bekeken.
We hebben ervoor gekozen om de bestaande kaderrichtlijnen, zoals vermeld op
de website (https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voorzorgprofessionals), die de basis vormen voor de individuele draaiboeken van de
voorzieningen, nu niet aan te passen. Er wordt verwacht dat de
coronabarometer en de daaraan gekoppelde maatregelen snel beschikbaar zullen
zijn. Een herwerking van de kaderrichtlijnen ten gronde willen we daarom doen
vanaf het moment dat de corona barometer beschikbaar is. Op dat moment zal
de fasering en de daaraan gekoppelde voorwaarden in de richtlijnen afgestemd
worden met deze barometer.
We benadrukken dat op nationaal niveau geen volledige lockdown werd
afgekondigd. Elke vorm van behandeling/verzorging/begeleiding moet zoveel
mogelijk gewaarborgd blijven.
Face-to-face contacten blijven de standaard. Deze kunnen eventueel op
casusniveau afgewisseld worden met andere alternatieve methodieken.
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Deze vormen van behandeling/verzorging/begeleiding worden als essentiële dienstverlening beschouwd,
waardoor de nationale verplichting rond maximaal telewerk voor zorgverleners niet van toepassing is.
Conform de maatregelen van het Overlegcomité moet rekening worden gehouden met een aantal
algemene beperkingen:
- (Het deel van) de cafetaria bestemd voor bezoekers moet verplicht gesloten worden, conform de
nationale restricties voor de horeca. De eetruimtes voor de opgenomen zorggebruikers evenals
voor personeel en voor medewerkers in activeringscentra kunnen uiteraard blijvend gebruikt
worden conform de protocollen voor bedrijven. De ruimte van het cafetaria mag wel gebruikt
worden om bezoek te ontvangen. Voor het aanbieden van drank of maaltijden volgen de
ontmoetingscentra van de IBW de nationale restricties voor de horeca.
- Er mag maximaal 1 nauw contact voor de zorggebruikers worden toegestaan. Daarnaast moet het
aantal sociale contacten beperkt worden tot 4, die per 2 weken kunnen wisselen. De
bezoekregeling van residentiële voorzieningen dient hiermee rekening te houden. We herhalen dat
het kunnen ontvangen van bezoek noodzakelijk is voor de mentale gezondheid van de
zorggebruikers.
- De beperking van 4 sociale contacten geldt niet voor organisatie van groepsactiviteiten en
gezinstherapie.
We willen u ook informeren over een meer soepele regeling voor behandeling/verzorging/begeleiding en
vervoer van -12 jarigen in vergelijking met de bestaande kaderrichtlijnen:
- Voor -12 jarigen is de beperking van maximaal 1 nauw contact en 4 sociale contacten per
zorggebruiker niet van toepassing.
- Tijdens face-to-face activiteiten met -12 jarigen moet de sociale afstand van 1,5 meter niet
gerespecteerd worden. De zorgverleners moeten dan enkel een mond-neusmasker dragen indien
het kind, omwille van medische redenen, als kwetsbaar voor COVID-19 wordt beschouwd.
- Collectief vervoer voor -12 jarigen kan verder gezet worden ongeacht het feit of de afstand van 1,5
meter kan worden gerespecteerd of niet. Hierdoor kan de volle capaciteit van het vervoermiddel
gebruikt worden. De chauffeur moet wel een mond-neusmasker dragen. Voor het collectief
vervoer van +12 jarigen verwijzen we naar de richtlijnen zoals ze vanaf 1 augustus van kracht zijn.
We herhalen dat de verantwoordelijkheid voor de organisatie van veilige zorg bij de voorziening ligt. We
vragen extra aandacht voor de kwetsbare doelgroepen. Voor vragen omtrent informatiedoorstroming
omtrent alarm en dreigende uitbraken kan u terecht bij de zorgraad van uw eerstelijnszone. U kan met
deze persoon ook afspraken maken over mogelijke bijkomende maatregelen op het niveau van de
voorziening. In bijlage bezorgen we u de contactgegevens van de covid-teams per eerstelijnszone.

Bovenstaande aandachtspunten blijven tot tegenbericht van toepassing. Bij uitvaardiging van nieuwe
nationale maatregelen met impact op de werking zal een geactualiseerde versie worden bezorgd.
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Met vriendelijke groeten,

Tom De Boeck
Afdelingshoofd
Afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
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